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jove fejoeista

Beatificat per Joan Pau II

•ek,

Et preparen ben a posta
un parany acorador,
però tu dius la resposta,
«Sóc catòlic», sense por.
El mal vent torç  la salanca;
tu ets un roure en fortitud...

Veus el cel que ja t'espera,
i en aquell darrer moment
escriuràs el que delera
el teu cor i el pensament:
pau i amor, perns de palanca
entre tu i els qui has volgut...
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Text: Lluís Badia i Torras(t)
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Puix que tens mirada franca
i ets heroi de la virtut,
Oh Francesc, ànima blanca,
prote geix la joventut.

Una mare que educava
cada fill per terra i cel,
feu de tu una joia blava
tan brillant com un estel.
Esqueixada aquella branca,
vols del teus ser ferm escut...

Des que el Crist has pogut rebre,
dins del cor li fas bon lloc;
et poleixes com l'orfebre
amb la llima i amb el foc.
Ja la teva vida es tanca
al pecat, per habitud...

L'enyorança que et marcia
-de la mare i del pais-
et farà fill de Maria
i en l'estudi més precís.
Fas camí i res no entrebanca
el teu pas ben resolut...

Preparat per a la vida
amb l'estudi conscient,
el treball farà reeixida
noble ruta en creixement.
Per la joia res no et manca
quan l'amor t'ha somrigut...

Contemplant joventut trista
tan faltada d'ideals,
amb la torxa fejocista
vols guiar-la als cims mes alts.
Llum de fe dels cors arranca
el teu verb i el teu ajut...

Quan vindrà negre celatge
sols de Crist seràs soldat,
el valor del teu coratge
per tot Lleida es pregonat.
La destral de l'odi esbranca
fruits madurs en plenitud...

El martiri t'asserena
i amb la força dels teus cants,
abastaves la carena
on el Crist congrega els sants.
Ara, al cor no posis tanca,
vetlla el món esmaperdut...

Puix que tens mirada franca
i ets heroi de la virtut,
Oh Francesc, ànima blanca,
protegeix la joventut

V/ Pregueu per nosaltres benaurat Francesc.	 R/ Perquè siguem dignes de les promeses de Crist.

PREGUEM
Déu omnipotent i etern, que atorgareu al jove Francesc de Paula la fermesa de la fe durant la seva vida i una
caritat ardent en el seu martiri, concediu als vostres fidels que, imitant Crist, avancin més i més en el seu amor

i en el dels germans. Per Crist Senyor nostre. Ri Amén.
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DADES BIOGRÀFIQUES

19-IV-1914	 Neix a Alacant.
1923	 Primera Comunió a Juneda.
1923-1930	 Alumne al Col . legi dels Germans Maristes de Lleida.
1930-1933	 Estudia a l'Institut Químic dels jesuïtes de Sarrià.
1932	 Entra a la Federació de Joves Cristians de Catalunya.
1934	 Llicenciat en química a la universitat d'Oviedo.
1935	 Treballa com enginyer a la casa Cros de Lleida.
1936	 Comença el servei militar, i és empresonat per ser catòlic.
29-IX-1936	 És condemnat a mort per declarar-se catòlic; és afusellat a mitjanit al cementiri de Lleida.
11-III- 2001	 És beatificat, a Roma pel papa Joan Pau II

De la presó estant escriu tres cartes: a les germanes, a la promesa i al seu director espiritual, vet aquí un tast de
cada una d'elles:

«Acaben de Ile gir-me la pena de mort i mai he estat més tranquil que ara. Tinc la seguretat que aquesta nit
estaré amb els meus pares al cel. allí us esperaré a vosaltres... Jo vaig amb gust i tranquil•litat a la mort. Mai com ara
tindré tantes probabilitats de salvació.»

«Em passa una cosa estranya, no puc sentir cap pena per la meva mort. Una alegria, interna, intensa, forta,
m' envaeix tot. Voldria fer-te una carta trista de despedida, però no puc. Tot estic envoltat d'idees alegres com un
pressentiment de Glbria.»

«Estoy tranquilo y contento, muy contento. Espero poder estar en la gloria dentro de poco rato. Renuncio a los
lazos y placeres que puede darme el mundo y al cariño de los mios.

Doy gracias a Dios porque me da una muerte con muchas probabilidades de salvarme.»

EDICIÓ COMMEMORATIVA DE LA BEATIFICACIÓ DE FRANCESC CASTELLÓ, 11 DE MARÇ DE 2001

AMB EL SUPORT DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Tiratge:
200 ex. en paper especial.	 Impremta Roig

2000 ex. edició popular
	

Campos - Mallorca


	Page 1
	Page 2

